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Nr.

B&W

1.1

Onderwerp

Beslissing

Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 6 juni

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Toelichting op besluit

2016.
1.2

5301

Meicirculaire 2016 gemeentefonds en persstra-

1. De raad wordt voorgesteld om het budgettaire

Deze circulaire leidt tot een negatieve

tegie kadernota, jaarrekening en circulaire.

effect van de meicirculaire 2016 aanvullend te

bijstelling van het financieel

betrekken en te verwerken bij de besluitvorming

meerjarenperspectief 2016-2020

van de Kadernota 2017 (raadsvergadering: 7 juli

zoals gepresenteerd in de Kadernota

2016) en samenstelling van de conceptbegroting

2017. Hiermee ontstaat

2017.

bij de behandeling van deze

2. Er is kennisgenomen en ingestemd met het

Kadernota een gewijzigd financieel

bijgevoegde conceptpersbericht en de strategie

vertrekpunt m.b.t. de

ten behoeve van het persgesprek d.d. 13 juni

gepresenteerde saldi vóór

2016.

keuzemogelijkheden.
Het voorstel aan de raad is om de
budgettaire bijstellingen aanvullend te
betrekken en te verwerken bij de
besluitvorming van de Kadernota
2017 op 7 juli a.s.
Daarnaast is er op 13 juni een
persgesprek gepland ten behoeve van
een toelichting op de kadernota,

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

jaarrekening en deze circulaire,
waarvoor een concept persbericht en
strategie ten behoeve van het
persgesprek is toegevoegd.
1.3

5057

Herinrichting Vonderweg en bouwrijp maken

1. Het college stemt in met de start van de voor-

Het college is voornemens om in 2016

middengebied Bemmer IV.

bereiding van de aanleg van de hoofdontsluiting

en 2017 respectievelijk de hoofdont-

van bedrijventerrein Bemmer IV en de herin-

sluiting binnen Bemmer IV aan te

richting van de Vonderweg;

leggen en de Vonderweg - als rugge-

2. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd (indica-

graat van ‘groot-Bemmer’ - opnieuw

tief: hoofdontsluiting in 2016; Vonderweg in

in te richten.

2017);
3. Ten aanzien van de herinrichting van de Vonderweg wordt gekozen voor variant 2;
4. Stelt een krediet beschikbaar van € 878.000,exclusief BTW (inclusief onvoorzien) voor de herinrichting van de Vonderweg;
5. En stelt een krediet beschikbaar van €
650.000,- exclusief BTW (inclusief onvoorzien)
voor het bouwrijp maken van het middengebied
van Bemmer IV (hoofdontsluiting);
6. En start op korte termijn met de aanleg van
een bouwweg naar het bouwperceel van een
kandidaat-koper .
1.4

5293

Nader onderbouwd principeverzoek van Kerke-

In principe aan het plan medewerking verlenen

Verzoeker wil het kloostergebouw met

lijke Instelling Erfgoed Glorieux inzake plan-

en verzoeker vragen het plan verder uit te wer-

tuin herontwikkelen door woningen en

ontwikkeling locatie Mariënhof, Mariastraat 29

ken en (ruimtelijk) te onderbouwen.

appartementen te realiseren. Eerder

te Mariahout.

heeft het college besloten uitsluitend
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

mee te willen werken aan een plan tot
verbouwing van het kloostergebouw
in 4 à 6 appartementen.
1.5

5311

Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door

Met de beantwoording van de vragen zoals vast-

De gestelde vragen hebben met name

het CDA Laarbeek over de mobiliteitsopgave

gelegd in de bijgevoegde conceptbrief wordt in-

betrekking op de totstandkoming van

Zuidoost-Brabant.

gestemd.

een nieuw Bereikbaarheidsakkoord en

Plan van aanpak depressie en suïcidepreventie

Er is ingestemd met:

Zelfdoding is een belangrijke

Helmond/De Peel.

1. Het kennisnemen van het plan van aanpak

doodsoorzaak onder Nederlandse

depressie-en suïcidepreventie Hel-

jongeren. Er zijn diverse

mond/Peelregio, versie april 2016 (bijlage).

risicofactoren als het gaat om

2. Het uitspreken van de bereidheid om deel te

zelfdoding. Eén van de belangrijkste

nemen aan het plan en daarvoor per gemeente

risicofactoren is de aanwezigheid van

naar rato van inwonertal bij te dragen in de kos-

een depressie. Naar aanleiding van de

ten

piek in zelfdodingen in 2015 in de

3. Iemand aan te wijzen als voorzitter stuur-

regio hebben verschillende partners

groep (bestuurder) en projectgroep (ambtelijk)

onder leiding van GGZ OB en de GGD

depressie- en suïcidepreventie.

de handen in één geslagen om een

4. Het dekken van de totale kosten à € 67.104,-

integrale preventieaanpak uit te

uit het budget PGB Jeugd (66722090).

werken. Het is de bedoeling dat alle

de aanpak van de N279.
1.8

5298

reguliere VO-scholen van het SWV
Helmond-Peelland VO deelnemen,
inclusief de jeugdverpleegkundigen
en de opvoedondersteuners die aan
deze scholen verbonden zijn. Het plan
wordt in 4 schooljaren uitgevoerd. De
totale kosten voor Laarbeek bedragen
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

€ 67.104,-. Deze middelen worden
onttrokken aan het budget PGB Jeugd
(66722090).
1.9

5307

Open dag Scouting.

1. Het subsidieverzoek van de scouting in Lies-

Scouting Lieshout-Mariahout heeft

hout/Mariahout wordt op formele (strijdigheid

een subsidieverzoek ingediend ten

met de verordening) en inhoudelijke gronden

behoeve van de op 18 juni geplande

(voldoet niet aan het programma) afgewezen.

open dag.

2. Ingestemd is met bijgesloten antwoordbrief.
1.10

5306

Evaluatie HHT 2015 en doorontwikkeling huis-

a. De raad te verzoeken om in te stemmen met

De huishoudelijke hulp toelage (HHT)

houdelijke ondersteuning.

bijgaande notitie huishoudelijke hulp toelage

is in 2015 ingevoerd als

(HHT), evaluatie 2015 en vooruitblik”.

werkgelegenheidsinstrument. Voor

b. De raad te verzoeken om in te stemmen met

deze regeling is voor de duur van 2

de volgende beslispunten:

jaar landelijk budget beschikbaar

• Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 be-

gesteld. Inmiddels is duidelijk dat met

sluiten om het overschot HHT 2016 onder te

ingang van 2017 structureel middelen

brengen in een egalisatiereserve HHT.

worden toegevoegd aan de integratie

• De huidige HHT regeling:

uitkering Wmo voor huishoudelijke

o met ingang van 1-1-2017 beëindigen voor

ondersteuning. De strakke

nieuwe instroom;

voorwaarden die golden voor inzet

o voor bestaande HHT-klanten continueren tot en

van de HHT middelen in 2015 en

met 31-12-2017. Deze voortzetting (HHT 2017)

2016 zijn losgelaten. Gemeenten

te financieren uit de dan beschikbare egalisatie-

mogen de overgebleven middelen

reserve HHT.

HHT uit 2015 en 2016 behouden en

• Binnen de kaders van resultaatfinanciering een

kunnen deze inzetten binnen het

extra categorie (Huishoudelijke Ondersteuning

sociale domein.

extra) als maatwerkvoorziening HO realiseren

Een doorontwikkeling van de

ten behoeve van:

maatwerkvoorziening huishoudelijke
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

o indicaties op het snijvlak van huishoudelijke

ondersteuning ligt voor de hand. De

ondersteuning en begeleiding;

huidige twee gehanteerde categorieën

o klantsituaties waarbij het resultaat een schoon

HO-basis en HO-plus met

en leefbaar huis uitsluitend bereikt kan worden

bijbehorende financiering blijken in de

middels excessieve inzet.

praktijk soms ontoereikend te zijn om

c. Aansluitend aan de besluitvorming door de

het resultaat een schoon en leefbaar

Raad de inbedding van HO-extra vormgeven

huis voldoende te kunnen borgen.

middels aanpassing van de Nadere regels maat-

Ontwikkeling van een categorie HO-

schappelijke ondersteuning (door het college van

extra biedt hiervoor de oplossing,

burgemeester en wethouders) en aanpassing van

waarbij tevens de problematiek

de deelovereenkomst huishoudelijke ondersteu-

ingebed kan worden die speelt op het

ning.

snijvlak tussen huishoudelijke

d. Eind 2017 een evaluatie doen op de inzet van

ondersteuning en begeleiding .

maatwerkvoorziening HO (en in het bijzonder op
de categorie HO-extra) om de effecten van de
bovengenoemde maatregelen te monitoren.
2.1

5192

Het voornemen tot het uitbreiden van de 30

Ingestemd wordt met het voornemen tot het uit-

De kosten voor het verplaatsen van

km/uur-zone in Lieshout.

breiden van de 30 km/uur-zone in Lieshout.

de borden zijn geraamd op € 200,exclusief BTW en kunnen ten laste
worden gebracht van de begrotingspost 62112060 (verkeersborden).
Na besluitvorming door uw college
wordt het voornemen bekend gemaakt in de MooiLaarbeek Krant en
op de website.

2.2

5310

Procesbesluit bodemprocedure kwestie 'Schade

Er is een procesbesluit genomen.

De gemeente is gedagvaard in een
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Nr.

Onderwerp

Beslissing

Van den Heuvel - Peelstraat Aarle-Rixtel'.

Toelichting op besluit

juridische procedure bij de rechtbank,
sector kanton, inzake een afgewezen
aansprakelijkstelling voor schade aan
een voortuin. Om rechtsgeldig
verweer te kunnen voeren is het
noodzakelijk om een procesbesluit te
nemen.

3.1

Uitnodiging Zeskamp KPJ op 18 en 19 juni 2016 vanaf

Wethouder Van Zeeland gaat.

10.00 uur op het KPJ-terrrein in Beek en Donk.
3.2

Uitnodiging van Atlantgroep voor minicongres Banen-

Wethouder Buter gaat.

afspraak banen voor mensen met een arbeidsbeperking op 11 juli 2016 om 15.30 uur.
3.3

Uitnodiging van BZW over IT op 12 juli 2016 om 15.00

Vka. Graag afmelden

uur.
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